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 المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالدارفي مشروع مدرسة الدار البیضاء، األعمال التي نفذتھا جذبني ت

في الستینیات والسبعینیات، والمعروضة في األماكن العامة، كما ھي جداریات الشوارع في مدینة  البیضاء

قة على واجھات المباني في أصیلة، وأعمال التكلیفات للمباني العامة مثل مكتب البرید، أو الجداریات المعل

الدار البیضاء. شاركت كمصمم جرافیك في رسم الجداریات والجرافیتي في التسعینیات، وتتأسس أعمالي 

بصورة كبیرة على فكرة الفن والتصمیم وبما یتیح الوصول إلیھا ومشاھدتھا في األماكن العامة.   

 

ییفھا مع االحتیاجات الشخصیة، أو تھیئتھا منذ بدایة مسیرتي على الفضاءات العامة وكیفیة تكرّكزت 

ألغراض لم تكن مخصصة لھا في بادئ األمر، ویتشابھ ھذا األسلوب مع نشر الكتب بالنسبة لي، نظراً 

ألن النشر المستقل یعنى باحتمالیة الخروج على الھیاكل المؤسسیة، فالكتب قادرة على امتالك طریقتھا 

ویمكن استخدامھا إلقامة معارض كاملة أو طرح خطاب متواٍز  الخاصة في نشر األفكار والخطابات،

ألعمال فنیة خارج حدود المتاحف والغالیریات.   

 

تطویر مشروع یمكن تنفیذه في األماكن العامة المفتوحة في الدار البیضاء، ربما على أوّد خالل إقامتي 

متروكة أو األراضي المھجورة. فقد یشغل أطراف المدینة، ال سیما المواقع التي ال تكاد تُالحظ، األماكن ال

ھذا المشروع قطعة أرض خاویة، سواء داخل المدینة أو في ضواحیھا.  

 

مزیج من منطقة جلوس عامة، وساللم، ومنتزه تزلج، یمكن لمشروعي أن یحول قطعة أرض صغیرة إلى 

وأسوار ملعب، وطاولة شطرنج، وبقعة لالستراحة تتیح للشباب والشیّاب فرصة اللقاء والتفاعل. ویمكن 

أن یحول المشروع أرضاً شاغرة إلى منطقة ترفیھیة، على شكل مساحة عامة في الھواء الطلق تتضمن 

ألعمار. ویمكن تحویل المكان بتطبیق مجموعة من تقنیات البناء طیفاً من أنشطة مناسبة لمختلف ا

البسیطة، وتنفیذھا باستخدام قوالب الخرسانة، واالستعانة بحرفیین من المنطقة، مثل عمال اللحام 

والنجارین، مع إضافة بعض النباتات المحلیة.   

 

- مانویل رایدر    
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2022یونیو   

 

مدرسة الدار البیضاء في وجبات شھیة  
الدار البیضاءمدرسة  فيبانتظاركم العدید من الوجبات الشھیة   

من سابرینا كامیلي بدعم سخي  

 

 وجبات شھیة الستمتاع بتناولإلى ا الفنیین والفنانین والناشطین ونتدعو مدرسة الدار البیضاء عشاق الفن

.یدرامع مانویل راللقاء نب اإلى ج ومناقشة الفنون  

 

!الجمیعنرحب ب. ظھراً  1من الساعة  اً ، بدء2022یونیو  11یوم السبت  ،ثینكآرت غداء فيالمأدبة  ستقام  

 

یدرامع مانویل ر حوار  
2022یونیو  22 األربعاء، •  

مساء 6 •  

ثینكآرت •  

 یدر في ثینكآرت بالدار البیضاء.اجلسة حواریة باللغة اإلنجلیزیة مع الفنان مانویل ر تدیر سلمى لحلو

، تلیھا مدرسة الدار البیضاءصالح المستمر ل ھبحثو الفنیة ممارستھ الجلسة رایدر في بدایة سیستعرض

.أسئلة الجمھور وإتاحة الفرصة لتلقي ،الجلسة مدیرةمع مناقشة   

 

في / عن المواقع الحضریة البحث  
.كل زیارةفي  على مواقع محددة سیتم التركیزجوالت في مدینة الدار البیضاء.  ستقام خالل شھر یونیو  

 عبر، یرجى إرسال برید إلكتروني إلینا من التفاصیلفي معرفة المزید  ونترغب مإذا كنت

sl@schoolofcasablanca.com  

 

sl@schoolofcasablanca.com 
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عن مدرسة الدار البیضاء  
 

الجمیلة مدرسة الدار البیضاء ھي مشروع تعاوني یتخذ نقطة انطالقھ من إرث المدرسة العلیا للفنون 

.بالدار البیضاء وطرقھا التربویة المبتكرة واستراتیجیات المعارض في المغرب في الستینیات  

 

للفن المعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع  كي دبلیو أطلق مدرسة الدار البیضاء كل من معھد

إقامات بحثیة وبرامج معھد غوتھ في المغرب، وثینكآرت، وزمان بوكس آند كیوریتین. یتضمن المشروع 

عامة وأرشیفاً رقمیاً ومعرضاً متنقالً لألعمال الجدیدة للفنانین المقیمین، باإلضافة إلى معرض لألعمال 

العلیا للفنون الجمیلة بالدار البیضاء. تم إطالق  التاریخیة للفنانین الذین ارتبطوا في األصل بالمدرسة

.2024، وستستمر حتى عام 2020المبادرة في عام   

 

 

 

 

 

 

للفن المعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع  كي دبلیو أطلق مدرسة الدار البیضاء كل من معھد

معھد غوتھ في المغرب، وثینك آرت، وزمان بوكس آند كیوریتین.  

 

معھد العالقات الدولیة (إیفا) في برنامجھا العام عبر دعم إضافي من مدرسة الدار البیضاء تنظم 

برلین/شتوتغارت.  

 

ارة الثقافة وأوروبا في مجلس الشیوخ.للفن المعاصر مدعوم مؤسسیاً من وز معھد كي دبلیو  
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